
 

   
 

 

DOSSIER DE PREMSA 

XI PREMIS JOVES EMPRESARIS DE 

BALEARS 2015 

 

 

Contacte Premsa: 

  

David Baret 

comunicacio@joves.com 

Mòbil: 610 62 43 40 

 

 

mailto:comunicacio@joves.com


 

   
 

XI EDICIÓ PREMIS JOVE EMPRESARI I JOVE 

EMPRENEDOR  
 
 

Obert el termini de presentació de candidatures de 
l’edició 2015 d’uns premis que reconeix als joves 
empresaris menors de 40 anys, que tinguin un projecte 

empresarial i que presentin les seves candidatures 
abans del 15 de desembre. 
 
 

Onzena edició dels PREMIS JOVES EMPRESARIS DE BALEARS de 

l’associació Joves Empresaris de Balears, que tornen com cada any amb 
l’objectiu reconèixer i valorar la tasca d’aquells empresaris i emprenedors de la 
nostra comunitat autònoma que, sent joves, es distingeixen per la seva idea de 

negoci, pel sistema de gestió de la seva empresa o per algun aspecte rellevant 
en l’àmbit empresarial. Uns premis que compten, per segon any consecutiu, 

amb el recolzament de CaixaBank. 
 
Els premis mantenen les dues categories per cadascuna de les illes: 

 
Premi Empresari Jove, adreçat a empresaris amb projectes consolidats i que 

porten un a mínim de dos anys d’activitat empresarial. Enguany també es farà 
un Premi Especial per a Empreses que siguin associades de Joves Empresaris.  
 

Premi Emprenedor Jove, dirigit a emprenedors de les nostres illes, que en 
aquests moments estan desenvolupant i donant forma al seu projecte 

empresarial, i que encara no està funcionant o si ja estan en marxa conten amb 
un antiguitat inferior a 1 anys.  
 

Per la categoria Jove Empresari, la proposta de candidatures és oberta per tal 
que siguin les mateixes empreses les que proposin quina ha de ser mereixedora 

del premi, tot i que un jurat verificarà que s’ajusti als requeriments que 
estableixen les bases. En el cas dels aspirants a la categoria Jove 

Emprenedor, els candidats hauran d’omplir el formulari i podran accedir, des 
de qualsevol terminal, a la informació de la seva candidatura per anar 
construint-la a la seva voluntat. I de la mateixa manera, posteriorment, els 

membres del jurat podran revisar la informació d’una manera més àgil i directa. 
 

En quant a la dotació dels premis, està basada específicament en una bossa de 
serveis de recolzament empresarial com sessions formatives específiques en 
gestió empresarial o habilitats directives, diversos serveis empresarials i 

d’assessorament, un espais de coworking al Plató, entre d’altres.  
 

A l’hora d’atorgar el Premi Jove Empresari, es valorarà especialment la 
consolidació i l’esperit innovador. La seva adaptació als nous models de negoci, 



 

   
 

la trajectòria personal del promotor, la visió internacional, els reptes de futur 

així com l’aplicació de RSC en la seva gestió. 
 
En quant a les candidatures presentades al Premi Jove Emprenedor de 

Menorca, el jurat valorarà la viabilitat tècnica i econòmica del projecte, el 
caràcter innovador del projecte, el potencial de creixement i l’aplicació de 

polítiques de responsabilitat social empresarial. 
 
Les bases del premi i tota la informació per poder proposar candidats o 

incriure’s com a candidat, estan al microsite www.etmereixesunpremi.com . 
 

La data límit de presentació de candidatures és fins el 15 de desembre 
de 2015 i l’entrega de premis tindrà lloc al mes de gener de 2016.  
 

 

LES EDICIONS ANTERIORS 
 
Els guanyadors de la passada edició dels Premis Jove Empresari i Jove 
Emprenedor a Menorca van ser CALZADOS RIA i SOLUCIONARIS.  

PREMI JOVE EMPRESARI MENORCA 2014 

CALZADOS RIA 

 
Activitat: Calçat 
Empresari: Carlos Truyol  

 
Calzados RIA està present en les principals fires del sector del calçat d’àmbit 

internacional com MICAM, Pure London, ISLN, Smota a Miami, Atlanta Apparel 
Show o GDS de Düsserdolf i ha contribuït a posicionar l’avarca menorquina com 
una sandàlia de moda gràcies a la col·laboració amb firmes i dissenyadors 

internacionals. La presència de RIA Menorca, el setembre de 2013, a la 
desfilada del dissenyador John Patrick durant la Setmana de la Moda de Nova 

York va ser una fita que va tenir un gran ressò mediàtic que va ajudar a 
l’expansió internacional de l’empresa menorquina. 
 

PREMI JOVE EMPRENEDOR MENORCA 2014 

SOLUCIONARIS 

Activitat: Telecomunicacions  

Emprenedor: Agustín Sintes 

Solucionaris és una solució per micropymes en una nova categoria d’assessoria 

fiscal, comptable i laboral. No només tramita la presentació d’impostos sinó que 
ofereix als client la comptabilitat actualitzada en temps real, les factures 

http://www.etmereixesunpremi.com/


 

   
 

emmagatzemades automàticament, una previsió de tresoreria i formació 

empresarial per tal que es puguin prendre les millors decisions, en una 
combinació única de tecnologia, processos i persones. 
   

 

 
QUÈ ES JOVES EMPRESARIS?  

Joves Empresaris  és una entitat associativa i multisectorial amb més de 25 
anys de currículum i que aglutina + de 200 emprenedors i empreses de les Illes 

Balears. 

Som Joves Empresaris o empreses joves i de nova creació els objectius 
principals són; la defensa dels nostres drets i interessos empresarials, la 

formació i creixement empresarial de les nostres empreses i empleats i 
empleades, la creació de nous espais de negoci i la recerca de negocis entre els 

nostres associats. 
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